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Г-н Петров, да започнем 
с името на компанията 
- какво се крие зад абре-
виатурата HTI?

- Съкращението идва от 
Handel fur Tiefbau und 
Industry, което в превод оз-
начава “Търговия с матери-
али за строителството и ин-
дустрията”. Ние предлагаме 
на клиентите си голям асор-
тимент от качествени про-
дукти, комплексни решения 
и специализирана техниче-
ска подкрепа от квалифи-
цирани специалисти.

С какво по-различна е 
„HTI България“ от дру-
гите подобни фирми на 
пазара?

- Доставчиците на строител-
ни материали в България са 
много и особено на локал-
но ниво, голяма част от тях 
са насочени в това да пред-
ложат най-ниска цена, като 
пренебрегват останалите 
фактори: качество, дългот-
райност и гаранция на про-
дукта. HTI винаги се е стре-
мяла да акцентира върху 
диверсификацията на дос-
тавките. В продуктовото си 
портфолио ние предлагаме 
над 90 000 материала от 500 
доказани мултинационал-
ни доставчика, като по  този 
начин можем да защитим 
оптимална цена за клиента, 
да предложим алтернатив-
ни  и комплексни решения и 
най-вече да гарантираме за 
качеството и сигурността на 
влаганите материали в бъл-
гарските проекти.
Амбицията ни през новата 
година е да наложим това, 
което е най-голямото пре-
димство на HTI в Герма-
ния, а именно логистична-
та мощ, с която да подпо-
могнем развитието на на-
шия daily bussiness. Нашето 
основно конкурентно пре-
димство са над 60 складово-
логистични локации в Гер-
мания с над 20 000 физиче-
ски налични материала на 
склад и възможността 90% 
от доставките да бъдат из-
вършени до 24 часа 7 дни 
в седмицата. Тази година в 
България открихме първа-
та си база и се надяваме да 
продължим разширението 
на логистичната ни мрежа 
още през 2016. Една от до-
брите международни прак-
тики,  които имаме, е упра-
вление на аутсорснати към 
нас складове. От тази услу-
га биха могли да се възполз-
ват и българските ВиК дру-
жества, общинските фир-
ми по поддръжка и ремонт, 
както и големи инвеститори 

в областта на индустрията. 
По този начин те ще могат 
да разполагат с налични ма-
териали за техните текущи 
ежедневни нужди и за ава-
рийни ситуации.
Нов проект, който имаме в 
посока улеснение на нашите 
партньори и ангажимента 
ни към тях, е международна 
on-line унифицирана плат-
форма, която предстои да 
заработи от първото  три-
месечие на новата година. 
Тя ще даде възможност за 
индивидуална регистрация 
и персонален профил на на-
шите контрагенти, достъп 
до техническа библиотека, 
3D визуализация на детай-
ли, чертежи, спецификации, 
ще бъде обвързана с бран-
шови и студентски сайто-
ве, за да споделим огромно-
то техническо и продуктово 
богатство, което сме обеди-
нили с годините от нашия 
опит. В днешно време клю-
човите хора в бранша ни са 
претоварени и искат да дос-
тигнат до нужната инфор-
мация само с едно кликва-
не на мишката. Следващият 
етап на тази платформа ще 
даде възможност за просле-
дяване и на материалите по 
цялата верига на доставката 
в реално време.

Как успявате да се спра-
вите със забавените 
плащания и липсата на 
свеж финансов ресурс?

- „HTI България“  е силно 
капитализирана и има го-
лям внесен капитал, с кой-
то да оперира дъщерното 
дружество - нещо, което е 
несвойствено за България, 
тъй като повечето фирми 
се регистрират с капитал, 
сведен до минимум. Има-
ме независим отдел по кре-
дит мениджмънт, подчинен 
на централата, който е ан-
гажиран с анализ и оценка 
на финансовия риск на на-
шите контрагенти и проек-
ти. Опитваме се да разбе-
рем българските строители 
и бенефициенти по опера-
тивна програма за сложна-
та и бюрократична схема на 
разплащане и затова се ста-
раем да гарантираме доста-
тъчно отложено плащане и 
гъвкави условия, за да под-
помогнем финансовите им 
потоци и да подкрепим тех-
ните нужди.

Кои продукти и реше-
ния, които предлагате 
на българския пазар, би-
хте отличили?

- В областта на тръбите сме 
водещ доставчик на всич-
ки видове материали и мо-
жем да предложим реше-
ние спрямо спецификата на 
проекта: керамика, чугун, 
O-PVC, PE, PP, стъклопласт  
бетон, неръждаема и по-
цинкована стомана.
Имаме доста иновативни 
решения в посока екология 
и устойчивост, които пред-
стои да покажем в еколо-
гичния панел на Годишна-
та конференция по инфра-
структура през март 2016.

Каква е ролята на HTI 
на българския строите-
лен пазар?

- Ние възприемаме себе си 

като медиатор и обединител 
на интересите между про-
изводители и клиенти, ин-
ституции и браншови ор-
ганизации, експерти и до-
казани професионалисти в 
нашия сектор. Опитваме се 
да не сме резистентни към 
динамичната заобикаляща 
ни среда, а напротив,  вина-
ги да имаме отношение и по 
възможност да предложим 
бързо адекватно решение 
към екологичните, пазар-
ните и социалните предиз-
викателства, пред които сме 
изправени.

Може ли да споделите 
повече за екипа на „HTI 
България“?

- Екипът е най-голямата до-
бавена стойност за компани-
ята. HTI избира своите слу-
жители с препоръки, като 
по този начин разчита на 
доказан опит, ангажираност 
и старание от тяхна страна. 
Екипът ни сега е  сплав от 
опитни специалисти, които 
са изградили фирмата през 
годините от самото й създа-
ване в България, и нови ен-
тусиазирани колеги, които 
допринасят със свежи идеи 
и добавят професионална-
та си компетенция към на-
шата структура. Интересна 
тенденция, която е харак-
терна за повечето от нас, е, 
че сме работили за предход-
ните си работодатели за пе-
риод от около 10 години, ко-
ето според мен показва цен-
ности, които ни обединя-
ват, като доверие, лоялност 
и привързаност. Това са ка-
чества, които в бъдеще ще 
допринесат за общата мо-
тивация,  приемственост и 
интегриране на нови коле-
ги с разрастване на нашата 
структура. Ежедневните из-
исквания на партньорите ни 
и бързият растеж на компа-
нията са изградили качества 
като силна самодисципли-

на, отговорност и взаимо-
заменяемост помежду ни. 
Това, което ни предстои, е 
да предадем тази енергия и 
толерантност и на младите в 
екипа и да поставим актив-
на тенденция в посока тре-
нинги, обучения и непре-
къснато усъвършенстване 
на нашите познания и ком-
петенции.

Разкажете ни как взе-
хте решение да се при-
съедините към „HTI 
България“?

- Това не е спонтанно реше-
ние, а много дълго обмис-
лян избор от моя страна.  
Първо, в предходната ком-
пания, в която работих през 
годините, се изградих като 
личност, която оценява пре-
димството да бъдеш част от 
международна организация 
с професионален екип от 
специалисти, да имаш дос-
тъп до изпитани практики 
и да планираш и работиш 
усърдно за подготовката и 
реализацията на един про-
ект. По време на MBA про-
грамата ми към Univercity 
of Sheffield научих, че най-
важно за успешното пред-
ставяне на дадена компания 
е оценката, признанието 
и уважението към нейния 
персонал, както и лични-
ят подход и изграждане на 
дълготрайни лоялни отно-
шения с нейните партньо-
ри. Дисертацията ми имаше 
за цел да изследва по какъв 
начин западните компании 
изграждат доверие в бъл-
гарския строителен пазар и 
как строителните фирми го 
оценяват. В резултат на този 
анализ като ключови фак-
тори за удовлетвореност на 
строителните компании се 
обособиха: налични матери-
али на склад, отложено пла-
щане и атрактивни цени.  
Така, минавайки през тези 
няколко етапа, открих клю-
човите черти на HTI и за мен 
беше лесно да приема пред-
ложението да стана част от 
този екип!  
Смятам, че решението ми е 
правилно, и това показват 
резултатите ни за тази го-
дина. „HTI България“ е най-
бързо развиващата се ком-
пания в групата, като тази 
година бележи 30% ръст на 
продажбите. Надяваме се, 
че нашата ангажираност и 
амбициите, които имаме за 
следващата година, ще под-
помогнат запазването на 
тази положителна тенден-
ция.

Интервюто взе
Николай ТОДОРОВ

Инж. Петър Петров, търговски директор на „HTI България“:

Предлагаме над 90 000 материала от 500 
доказани мултинационални доставчика

Осигуряваме оп-
тимална цена 

за клиента, алтерна-
тивни и комплексни 
решения  и гаран-
ция за качеството и 
сигурността на вла-
ганите материали

Нашето конку-
рентно предим-

ство са над 60 скла-
дово-логистични 
локации в Герма-
ния с над 20 000 на-
лични материала на 
склад и възможност 
за 90% от доставки-
те до 24 часа

ИНТЕРВЮ


